
Norsk Berner Sennenhundklubb 

Referat fra Samarbeidsutvalget (SU) 

Gardermoen, 21. – 22.04.2018 

 

Totalt 25 personer deltok. 

Representanter fra følgende grupper deltok:  

• Styret: Stein Fauske (leder), Dagfrid Hokstad (nestleder), Janne Ekse (kasserer), Bjørg W. 

Andreassen (sekretær), Jon Jerre (styremedlem), samt Håkon Kristiansen (varamedlem) 

• Avdelingene: Asker & Bærum (Ellen Jerre), Bergen & Omegn (Nina Bless), Buskerud (Brit 

Pinderud, Kari S. Nybakken), Hedmark (Mariell Nordli Kristiansen, Anita Bjørnestad Enget), 

Nord (Therese Albrigtsen, Margrethe Hagavei), Oslo & omegn (Frode Holland, Bjørg Møller), 

Rogaland (Mona Aksdal, Stine Tjåland), Trøndelag (Kim-Are Næss Leistad, Aina Sæterli) og 

Østfold (Gro Solberg). 

• Komiteer: HAK (Gerda Hagerup, Trine Lise Nystad) Utstillingskomiteen (Bente Risto Holmen), 

Valgkomiteen (Stig Pettersen)  

 

Sak 1: Velkommen.  

Kort innledning fra leder, Stein Fauske, samt en del praktisk info vedr. helgens arrangement.  

 

Sak 2: Avdelings- og komitérunde 

Avdelingene: 

De fleste avdelingene er stort sett aktive og har grei oppslutning på sine arrangement. De arrangerer 

medlemsmøter med og uten forelesere, interne kurs, medlemstreff, treningskvelder, fellesturer, 

spesialutstillinger, trekk av funksjonshemmede, m.m. 

Enkelte avdelinger sliter litt med engasjement blant medlemmene og noen har måtte arrangere 

gruppevis på grunn av store geografiske avstander.  

Økonomien dekkes delvis ved en fast års-innbetaling, mens andre klarer seg med inntekten de får fra 

enkelte arrangement. 

Flere avdelinger har egen medlemsblader, men her har noen etter hvert gått over til nettbaserte 

medlemsblad. 

Komitéene:  

 

HAK – Valpeformidling. 

Disse har en del henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe Berner og forsøker så godt de kan å hjelpe 

folk og markedsføre Bernern. 

Ønsker informasjon fra oppdrettere om det meste, bl.a. om paringer ikke gir drektighet.  

Noen hanhundeiere ønsker også fiktive stamtavler med opplysninger, noe som skal tas opp til 

vurdering. 
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Sunnhetsfondet. Tar imot opplysninger om sykdommer, død, levealder m.m. i rasen, både individ- og 

linje-messig 

 

Utstillingskomiteen:  

Jobber med hovedklubbens utstilling i Letohallen i slutten av april. God påmelding. 

I tillegg jobber de med pinseutstillingen på Torpomoen og Jubileumsutstillingen samme sted. 

Det skal også arrangeres veteranparade på Torpomoen, som er ment å bli en tradisjon. Ingen 

påmeldingsavgift.  

Det blir i tillegg anledning til å ta kløvmerket på dette arrangementet.. 

Det blir ikke arrangert Rally Lydighet (RL), noe som ser ut som er en misforståelse i kommunikasjon. 

Mulig det kan arrangeres et uoffisielt RL i regi av Oslo og Omegn.  

I forbindelse med arrangement for barna, etterlyses det utstyr som fotball, kanonball og kubbespill. 

Mulig dette kan kjøpes og evt. brukes som premier til barna i mangel på lagringsplass. 

Avdelingene oppfordres til å ta med kaker til lørdagskvelden. 

Pinsetreffet trenger også gavepremier og gevinster. 

Redaksjonskomieteen: 

Det var ingen representanter til stede på SU, men da redaktøren har sendt en mail ang. utstyr og 

premier, ble hun ringt opp på Skype. Hun har søkt om kompensasjon, for «premier/gaver» hun har 

kjøpt inn i forbindelse med at folk sender innlegg til Berner’n. SU og styret er positive og saken blir 

avgjort i styret. 

Brukshundkomiteen: 

Det var ingen representanter til stede på SU 

Valgkomiteen: 

Der ble det meste tatt opp under styrets arbeidsprogram. 

Det påpekes i tillegg at «listefyll» er bortkastede valg. Folk må ønske å gjøre noe for klubben. 

 

Sak 3. Foreløpige årsmøtedokumentasjon. 

Bakgrunnsdokumentasjon er sendt ut i forkant, samt lagt ut på nett. 

 

Årsmelding 

Kommentar fra salen vedr. teksten som omfatter Dogs4All 2017. 

Det påpekes at det har var en kommunikasjonsvikt som resulterte i at det ikke ble stand der i 2017, 

ikke mangel på frivillige. 

Årsmeldingen går fra årsmøtet 2017 til årsmøte 2018. 

 

Regnskap 

Kort gjennomgang fra kasserer (Janne Ekse) 

Ingen hadde kommentarer til dette. 

Balansen ble også gjennomgått uten andre kommentarer enn at det er fint vi har tenkt å bruke noe 

av beholdningen på medlemmene. 
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Budsjett 

Kort gjennomgang av budsjett (Janne Ekse) 

Resultat er budsjettert med underskudd, da vi har jubileumsår i 2018, som vil medføre ekstra 

utgifter. 

NBSK Avdeling Nord spør om støtten på kr. 3000,- som er satt av til hver avdeling for å markere 30-

års jubileet, kan gjøres noe annerledes i deres avdeling. Den favner over et strekk på ca. 150 mil og 

det vil derfor kreve flere arrangement. 

 

Styrets arbeidsprogram 

Ordet samarbeid bør fjernes vedr valgkomite. Kontakt er et riktigere ord, da valgkomiteen er 

selvstendig og uavhengig av styret. 

 

Kontingent 2019 

Styret foreslår å ikke øke kontingenten for 2019.  

 

Orientering fra valgkomiteen 

Se det som kom frem under «Styrets arbeidsprogram» 

Kommentar fra avd. Rogaland. De mener det er uheldig at en fra valgkomiteen også skal sitte i styret 

i klubben. Valgkomiteen repliserer med at det er nesten umulig å få folk til å akseptere verv. De 

ønsker dessuten forslag fra medlemmene.  

Det ble også stilt spørsmål om forsamlingen syntes det er greit at folk har flere verv i klubben. Her 

var det delte meninger.  

Valgkomiteen jobber etter å få tak i gode tillitsvalgte, som er villig til «yte» noe for klubben 

uavhengig av om de har Berner selv eller ikke.  

 

Sak 4. Fullcert ordningen. 

Dagfrid gikk kort igjennom hvordan fullcert ordningen fungerer, og ga ordet fritt. Det viste seg at det 

var et stort sprik i synspunkter mellom de tilstedeværende. På Østlandet har det vært en nedgang i 

påmeldte Bernere på utstillinger de siste årene, dette er ikke tilfelle på Sør- og Vestlandet.  

Medlemmenes erfaringer og meninger er forskjellige. Det er tydelig at dette er en ordning som må 

erfares over tid for at hovedmengden av medlemmene skal kunne gjøre vurderinger mellom 

«gammel» og «ny» ordning. 

Det kan ennå ikke legges frem konkrete bevis for om dette har ført til flere championer eller ikke. 

Saken trykkes i Berner’n 2 eller 3 med oppfordring om at saken diskuteres i avdelinger og komiteer. 

 

Sak 5. NBSK og veien videre. 

Stein Fauske delte sin tanker med forsamlingen. 

Medlemstallet har vært noe dalende de siste årene, men hadde en liten oppgang igjen i 2017. 
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Nevner at tilgjengelighet og kommunikasjon har vært noe vanskelig av og til og årsakene har vært 

mange. I andre tilfeller har dette vært raskt, konstruktivt og positivt. 

Mulig vi burde bruker Berner’n mer, til å promotere komiteer, avdelinger og arrangement.  

Det er ønskelig å få til å promotere klubben bedre, f.eks. på Dogs4All. Der koster en stand inkl. utstyr 

ca. kr. 10.000,- Er resultatet verd prisen? 

Forsamlingen mener ja. Det har vært et stort besøk på NBSKs stand de årene standen har vært der og 

vi når trolig mange eksisterende og potensielle nye hundeeiere der. Avdelinger og enkeltpersoner 

stiller opp, men de må få beskjed såpass tidlig at de kan sette av tiden.  

Hva med samarbeid med de andre nordiske landene, bruke deres medlemsblader m.m.  

Profileringsartikler. Kan vi få til noe fornuftig og prismessig ok, som en ikke får kjøpt på nett, men 

som er NBSK sine egne «unike» artikler. 

Pr. i dag er det nærmere 100 tillitsvalgt posisjoner i NBSK. På årsmøtet i 2017, var det 39 stemmer 

inkl. forhåndsstemmer. Hvordan engasjerer vi folket? Hvor er engasjementet? 

Har vi for mange lover, regler, komiteer m.m. i NBSK? 

International Working Group (IWG) En organisasjon for alle FCI lands Berner klubber. Her har vi 

utnevnt en representant, som vi håper fremover vil holde en god kontakt med denne internasjonale 

gruppen. Det er masse informasjon å hente her, samt å bidra med. 

Mailboksen til styret har hatt problemer med svært mye spammail. Derfor ble gamle mailadresser 

gjort inaktive og én ny felles styremail ble opprettet (nbsk@berner-sennen.no). Alle i styret har 

tilgang, men sekretæren er gitt ansvaret med å lese og behandle disse, og eventuelt videresende til 

øvrige styremedlemmer. 

 

Sak 6. Berner’n 

Redaksjonen sliter med å få inn stoff. Også allerede planlagt/avtalt stoff må ofte purres. I tillegg må 

de skrive mye selv, noe som bør være unødvendig, da de har ikke har oppgaven med å være 

«journalister», men å være en redaksjon som skal samle inn og redigere innsendt stoff. 

Alt det de gjør i dag, bruker de mye unødvendig tid på, så hva kan gjøres for å bedre dette: 

- Hva skal til for at RK skal slippe å purre opp bidragene? 

- Skal vi gå ned på antall til f.eks. 3 nummer pr. år? 

- Hvordan kan avdelinger og komiteer sikre at RK får inn stoffet? 

- Avdelingenes medlemsblader skal sendes til RK slik at disse kan sakse fra avdelingenes 

blader. 

- Avdelingene får ansvar for å fylle minst 5 sider hver i hvert nummer av Berner’n. 

Forlag til utvidet innhold i Berner’n:  

- Helseopplysninger.  

- Premie for spesielle bidrag. 

- Fødselsdagsbilder gratulasjoner ala avisene (da for Bernere) 

mailto:nbsk@berner-sennen.no
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Sak 7. Endring av NBSKs lov i henhold til ny Lovmal fra NKK 

Bjørg gikk igjennom ny lov for NBSK, basert på NKKs nye lov-mal. Den ble presentert med endringer i 

forhold til eksisterende lov i NBSK. Det ble gjort et par mindre endringer i forhold til forslaget. Nytt 

revidert forslag vil bli sendt ut samme med sakspapirene til klubbens årsmøte. 

 

Sak 8. NBSKs nettsted – hvordan bruke det og tilbakemeldinger på 

ønsker/endringer/forbedringer. 
 

Jon gikk igjennom nettsiden, med forklaringer på hvor en finner informasjon og dokumenter. 

En kort innføring i hva og hvordan informasjon legges ut, da flere av de tilstedeværende hadde behov 

for dette. Nettstedet er en del forbedret siste året slik at det nå er lettere å navigere i. Det ble 

imidlertid kommentert at det er relativt tungt å legge inn og redigere stoff. 

Han presenterte også noen kjøreregler for bruk av avdelingenes nettsteder og e-mail systemer.  

Det ble poengtert at avdelinger og komiteer må være nøye på å endre passord etter hvert som det 

blir endringer i tillitsvalgte. 

Presentasjonen blir lagt ut på nettsiden sammen med de øvrige dokumentene under SU møtet. 

 

Sak 9. Henvendelse fra eiere av «de andre sennenrasene» 

Disse spør om de er velkommen inn i NBSK eller om de kan danne sin egen sennenhund klubb. 

Enkelte avdelinger har diskutert dette lokalt og det kan virke som de ikke er helt positive til å 

innlemme alle sennen-rasene i en felles klubb.  

Forslag om at dette bør tas tilbake til vedkommende som henvendte seg til klubben og be denne 

komme med en oversikt over hvordan de ser dette for seg. 

 

Sak 10. CashBack World (Fordelskort) 

Stein ga en kort forklaring på henvendelsen fra Frode Horvik fra CashBack World, som på kort varsel 

hadde trukket seg fra presentasjonen på SU på grunn av endringer hos CashBack World. Styret 

vurderer hvorvidt det er aktuelt å invitere CashBack World, eller andre fordelskort, på et senere 

tidspunkt. 

 

Sak 11. Kontingent for hovedmedlemmer vervet av klubb/oppdretter. 

Styret ønsker å opprette en prøveordning på 3 år, der oppdrettere, avdelingene og hovedklubben 

kan verve nye medlemmer til kr. 0,- som kontingent til NBSK for vervingsåret, men med full 

kontingent fra påfølgende år.  
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SU var meget positiv til forslaget og godkjente forslaget til vedtak fra styret. 

 

Sak 12. Innkommende forslag fra avdelingene 

- Gjennomsnittlig levealder for BS. 

I klubbens retningslinjer for avl, er det ønskelig med en gjennomsnittlig levealder på minst 7 

år eller høyere hos de dyr i 5 generasjoners stamtavle en kjenner levealderen på. Forslaget 

som er kommet inn er at denne gjennomsnittlige levealderen økes til 8 år.  

 

HAK viser til at gjennomsnittlig levealderen har vært godt over 7 år i snitt for de 

kombinasjonene som er gjort de siste årene. Faktisk helt opp i 9,5 år i et enkeltstående 

tilfelle. SU ser ikke noe problem med å øke til 8 år, så framt noen vi påta seg arbeidet med å 

sjekke alle forfedrene. 

 

- Mestvinnendelista for eksteriør. 

Vi har 6 tellende utstillinger som da vil bli berørt av dette. Neste år er det 10 Berner 

spesialer/utstillinger i regi av NBSK. 

Tellende CK vil gjøre at kanskje noen flere kan komme inn på mestvinnendelista og føle at de 

også har gjort det godt. 

Det blir en del mer arbeid, men det kan kanskje være en god ide likevel.  

SU er for en slik ordning 

 

- «Still going strong» lista 

En avdeling ønsket at SGS lista skulle være med i alle numrene av Berner´n. Henvendelsen 

beror nok på en misforståelse siden SGS lista allerede presenteres i all numre av Bernern 

 

Sak 13. Rekruttering til verv i styrer og komiteer 

Hvordan få flere medlemmer og engasjerte personer inn i klubben.  

Forslag på kurs, foredrag el.l. i regionene, som kanskje kan betales av hovedklubben. Mulig det også 

kan inviteres bernereiere som ikke er medlemmer, med håp om at de da blir det. 

 

Tilleggssak: 

Hederspris i NBSK. 

Fra tid til annen deles det ut en hederspris til personer som har utmerket seg innen NBSK og ellers i 

hundemiljøet. 

Dagfrid representerte klubben og tildelte æresprisen til Bjørg W. Andreassen. 


